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1. Obszary zdegradowane gminy 

1.1. Metodologia opracowania analizy 

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego następuje na podstawie koncentracji na nim 

negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, 

niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu 

uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz jednoczesnym występowaniu na nim co 

najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: 

1. Gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji 

lokalnych przedsiębiorstw; 

2. Środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, 

obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu 

środowiska; 

3. Przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia 

w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu 

do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań 

urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszary, niskiego poziomu obsługi 

komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych; 

4. Technicznych – w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów 

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania 

rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów 

budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. 

Na podstawie kryteriów programu rewitalizacji, niezbędne dane zostały pozyskane od instytucji 

prowadzących sprawozdawczość jak: Urząd Gminy Waganiec i Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wagańcu. 

Wypracowane wskaźniki wyznaczające obszary kryzysowe w gminie zostały przygotowane 

zgodnie z regulacjami obowiązującymi w dokumencie Zasady programowania przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych w celu ubiegana się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020.  
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Obszary gminy analizowano w podziale na sołectwa, tj. Waganiec I, Waganiec II, Bertowo, 

Brudnowo, Józefowo, Kaźmierzyn, Kolonia Święte, Konstantynowo, Michalin, Niszczewy, Nowy 

Zbrachlin, Plebanka, Przypust, Sierzchowo, Siutkowo, Stary Zbrachlin, Szpitalka, Śliwkowo, 

Wiktoryn, Włoszyca, Wójtówka, Wólne i Zbrachlin. 

Poniższa tabela przedstawia sołectwo pod względem liczby ludności i powierzchni. 

Tabela 1. Liczba ludności i powierzchnia w podziale na sołectwa – Gmina Waganiec 

Lp. Sołectwo 

Źródło danych: Urząd Gminy Waganiec 
(stan na 31.12.2015 r.). 

Źródło danych: Urząd Gminy 
Waganiec: 31.12.2015 r.). 

Liczba mieszkańców Powierzchnia [ha] 

1. Waganiec II 417 234,17 

2. Bertowo 102 98,3 

3. Brudnowo 248 343,78 

4. Józefowo 181 364,89 

5. Kaźmierzyn 399 190,40 

6. Kolonia Święte 111 321,7 

7. Konstantynowo 134 238,43 

8. Michalin 144 253,28 

9. Niszczewy 237 302,62 

10. Nowy Zbrachlin 321 230,42 

11. Plebanka 307 116,29 

12. Przypust 76 352,37 

13. Sierzchowo 295 482,32 

14. Siutkowo 151 248,54 

15. Stary Zbrachlin 59 231,4 

16. Szpitalka 71 108,16 

17. Śliwkowo 163 262,22 

18. Waganiec I 437 8,45 

19. Wiktoryn 149 198,58 

20. Włoszyca 156 240,2 

21. Wójtówka 71 81,01 

22. Wólne 113 260,07 

23. Zbrachlin 284 283,79 

GMINA WAGANIEC 4626 5451,39 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Waganiec. 

Ze względu na zróżnicowanie w przestrzeni społeczno-gospodarczej dla sołectw wybrane 

zostały różne wskaźniki wymierne, ujmujące stan cechy w wyznaczonym obszarze. Analiza sfery 
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społecznej została przeprowadzona za pomocą wskaźników z listy wskaźników stanu 

kryzysowego na obszarach wiejskich w załączniku 3 (tabela 5)1: 

 Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na danym obszarze; 

 Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy 

społecznej w ludności ogółem na danym obszarze; 

 Odsetek dzieci zamieszkujących dany obszar w wieku 3-5 lat, objętych wychowaniem 

przedszkolnym; 

 Miejscowość należy do rejonu obsługi szkoły podstawowej lub gimnazjum o niskim 

poziomie kształcenia; 

 Udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie 

dzieci w tym wieku na danym obszarze. 

Ponadto wykorzystano wskaźniki: 

 Udział gospodarstw domowych użytkujących tradycyjne piece na paliwa stałe, będące 

źródłem tzw. niskiej emisji gazów spalinowych względem ogółu gospodarstw domowych 

danego obszaru; 

 Udział budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej względem ogółu 

budynków danego obszaru; 

 Występowanie przestrzeni zdegradowane. 

 

Waganiec II 

Tabela 2. Wskaźniki dotyczące występowania zjawisk kryzysowych w sołectwie Waganiec II 

Sołectwo 

Udział ludności w 
wieku poprodukcyjnym 
w ludności ogółem na 

danym obszarze 

Miejscowość należy 
do rejonu obsługi 

szkoły podstawowej 
lub gimnazjum o 
niskim poziomie 

kształcenia 

Udział gospodarstw domowych 
użytkujących tradycyjne piece na paliwa 
stałe, będące źródłem tzw. niskiej emisji 

gazów spalinowych względem ogółu 
gospodarstw domowych danego obszaru 

Przestrzeń 
zdegradowana 

Waganiec II 17,51% TAK* 84,85% 
WYSTĘPUJE 

Średnia dla gminy 14,70% - 68,35% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazanych danych. 

                                                      
1 „Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”, 18 stycznia 
2017 r., Toruń. 
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* Wynik egzaminu gimnazjalnego młodzieży z jednostki podziału Waganiec II za ostatnie 3 lata (47,49%) jest niższy od 

przeciętnego wyniku w województwie kujawsko-pomorskim (54,44%). 

Bertowo 

Tabela 3. Wskaźniki dotyczące występowania zjawisk kryzysowych w sołectwie Bertowo 

Sołectwo 

Udział ludności w 
wieku 

poprodukcyjnym w 
ludności ogółem na 

danym obszarze 

Udział dzieci do lat 
17, na które rodzice 

otrzymują zasiłek 
rodzinny w ogólnej 
liczbie dzieci w tym 

wieku na danym 
obszarze 

Udział gospodarstw domowych 
użytkujących tradycyjne piece na paliwa 
stałe, będące źródłem tzw. niskiej emisji 

gazów spalinowych względem ogółu 
gospodarstw domowych danego 

obszaru 

Przestrzeń 
zdegradowana 

Bertowo 12,75% 28,81% 100,00% NIE 
WYSTĘPUJE Średnia dla gminy 14,70% 33,91% 68,35% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazanych danych. 

Brudnowo 

Tabela 4. Wskaźniki dotyczące występowania zjawisk kryzysowych w sołectwie Brudnowo 

Sołectwo 

Udział ludności w 
wieku 

poprodukcyjnym 
w ludności ogółem 

na danym 
obszarze 

Udział osób w 
gospodarstwach 

domowych korzystających 
ze środowiskowej pomocy 

społecznej w ludności 
ogółem na danym obszarze 

Udział gospodarstw domowych 
użytkujących tradycyjne piece na 
paliwa stałe, będące źródłem tzw. 
niskiej emisji gazów spalinowych 

względem ogółu gospodarstw 
domowych danego obszaru 

Przestrzeń 
zdegradowana 

Brudnowo 15,32% 16,94% 65,45% NIE 
WYSTĘPUJE Średnia dla gminy 14,70% 10,05% 68,35% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazanych danych. 

Józefowo 

Tabela 5. Wskaźniki dotyczące występowania zjawisk kryzysowych w sołectwie Józefowo 

Sołectwo 

Udział osób w 
gospodarstwach domowych 

korzystających ze 
środowiskowej pomocy 
społecznej w ludności 

ogółem na danym obszarze 

Odsetek dzieci 
zamieszkujących 
dany obszar w 
wieku 3-5 lat, 

objętych 
wychowaniem 
przedszkolnym 

Udział gospodarstw domowych 
użytkujących tradycyjne piece na 
paliwa stałe, będące źródłem tzw. 
niskiej emisji gazów spalinowych 

względem ogółu gospodarstw 
domowych danego obszaru 

Przestrzeń 
zdegradowana 

Józefowo 8,29% 60,00% 81,82% NIE 
WYSTĘPUJE Średnia dla gminy 10,05% 51,48% 68,35% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazanych danych. 

Kaźmierzyn 

Tabela 6. Wskaźniki dotyczące występowania zjawisk kryzysowych w sołectwie Kaźmierzyn 

Sołectwo 

Udział ludności w 
wieku 

poprodukcyjnym w 
ludności ogółem na 

danym obszarze 

Udział osób w gospodarstwach 
domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy 
społecznej w ludności ogółem na 

danym obszarze 

Udział budynków podłączonych 
do sieci kanalizacji sanitarnej 
względem ogółu budynków 

danego obszaru 

Przestrzeń 
zdegradowana 
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Kaźmierzyn 12,78% 7,27% 85,14% 
WYSTĘPUJE 

Średnia dla gminy 14,70% 10,05% 36,54% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazanych danych. 

Kolonia Święte 

Tabela 7. Wskaźniki dotyczące występowania zjawisk kryzysowych w sołectwie Kolonia Święte 

Sołectwo 

Udział osób w gospodarstwach 
domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy 
społecznej w ludności ogółem 

na danym obszarze 

Udział dzieci do lat 
17, na które rodzice 

otrzymują zasiłek 
rodzinny w ogólnej 
liczbie dzieci w tym 

wieku na danym 
obszarze 

Udział gospodarstw domowych 
użytkujących tradycyjne piece na 
paliwa stałe, będące źródłem tzw. 
niskiej emisji gazów spalinowych 

względem ogółu gospodarstw 
domowych danego obszaru 

Przestrzeń 
zdegradowana 

Kolonia Święte 11,71% 57,89% 61,90% NIE 
WYSTĘPUJE Średnia dla gminy 10,05% 33,91% 68,35% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazanych danych. 

Konstantynowo  

Tabela 8. Wskaźniki dotyczące występowania zjawisk kryzysowych w sołectwie Konstantynowo 

Sołectwo 

Udział osób w 
gospodarstwach domowych 

korzystających ze 
środowiskowej pomocy 
społecznej w ludności 

ogółem na danym obszarze 

Odsetek dzieci 
zamieszkujących dany 

obszar w wieku 3-5 
lat, objętych 

wychowaniem 
przedszkolnym 

Udział gospodarstw domowych 
użytkujących tradycyjne piece na 
paliwa stałe, będące źródłem tzw. 
niskiej emisji gazów spalinowych 

względem ogółu gospodarstw 
domowych danego obszaru 

Przestrzeń 
zdegradowana 

Konstantynowo 26,87% 71,43% 81,82% NIE 
WYSTĘPUJE Średnia dla gminy 10,05% 51,48% 68,35% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazanych danych. 

Michalin 

Tabela 9. Wskaźniki dotyczące występowania zjawisk kryzysowych w sołectwie Michalin 

Sołectwo 

Udział ludności w 
wieku 

poprodukcyjnym w 
ludności ogółem na 

danym obszarze 

Udział osób w 
gospodarstwach domowych 

korzystających ze 
środowiskowej pomocy 
społecznej w ludności 

ogółem na danym obszarze 

Udział gospodarstw domowych 
użytkujących tradycyjne piece na 
paliwa stałe, będące źródłem tzw. 
niskiej emisji gazów spalinowych 

względem ogółu gospodarstw 
domowych danego obszaru 

Przestrzeń 
zdegradowana 

Michalin 11,11% 6,25% 84,38% 

NIE WYSTĘPUJE Średnia dla 
gminy 

14,70% 10,05% 68,35% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazanych danych. 

Niszczewy 

Tabela 10.Wskaźniki dotyczące występowania zjawisk kryzysowych w sołectwie Niszczewy 

Sołectwo 

Udział osób w 
gospodarstwach domowych 

korzystających ze 
środowiskowej pomocy 

Udział dzieci do lat 
17, na które rodzice 

otrzymują zasiłek 
rodzinny w ogólnej 

Udział gospodarstw domowych 
użytkujących tradycyjne piece na 
paliwa stałe, będące źródłem tzw. 
niskiej emisji gazów spalinowych 

Przestrzeń 
zdegradowana 
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społecznej w ludności 
ogółem na danym obszarze 

liczbie dzieci w tym 
wieku na danym 

obszarze 

względem ogółu gospodarstw 
domowych danego obszaru 

Niszczewy 2,95% 28,89% 84,13% 
NIE WYSTĘPUJE 

Średnia dla gminy 10,05% 33,91% 68,35% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazanych danych. 

Nowy Zbrachlin 

 
Tabela 11. Wskaźniki dotyczące występowania zjawisk kryzysowych w sołectwie Nowy Zbrachlin 

Sołectwo 

Udział ludności w 
wieku 

poprodukcyjnym 
w ludności ogółem 

na danym 
obszarze 

Udział osób w 
gospodarstwach domowych 

korzystających ze 
środowiskowej pomocy 
społecznej w ludności 

ogółem na danym obszarze 

Udział budynków podłączonych do 
sieci kanalizacji sanitarnej 

względem ogółu budynków 
danego obszaru 

Przestrzeń 
zdegradowana 

Nowy Zbrachlin 12,46% 5,92% 83,12% 
WYSTĘPUJE 

Średnia dla gminy 14,70% 10,05% 36,54% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazanych danych. 

 Plebanka 

Tabela 12. Wskaźniki dotyczące występowania zjawisk kryzysowych w sołectwie Plebanka 

Sołectwo 

Udział ludności 
w wieku 

poprodukcyjnym 
w ludności 
ogółem na 

danym obszarze 

Udział dzieci do lat 17, na które 
rodzice otrzymują zasiłek 
rodzinny w ogólnej liczbie 

dzieci w tym wieku na danym 
obszarze 

Udział gospodarstw domowych 
użytkujących tradycyjne piece na 
paliwa stałe, będące źródłem tzw. 
niskiej emisji gazów spalinowych 

względem ogółu gospodarstw 
domowych danego obszaru 

Przestrzeń 
zdegradowana 

Plebanka 11,40% 28,81% 53,66% NIE 
WYSTĘPUJE Średnia dla gminy 14,70% 33,91% 68,35% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazanych danych. 

Przypust 

Tabela 13. Wskaźniki dotyczące występowania zjawisk kryzysowych w sołectwie Przypust 

Sołectwo 

Udział ludności w 
wieku 

poprodukcyjnym w 
ludności ogółem na 

danym obszarze 

Udział osób w 
gospodarstwach domowych 

korzystających ze 
środowiskowej pomocy 
społecznej w ludności 

ogółem na danym obszarze 

Udział gospodarstw domowych 
użytkujących tradycyjne piece na 
paliwa stałe, będące źródłem tzw. 
niskiej emisji gazów spalinowych 

względem ogółu gospodarstw 
domowych danego obszaru 

Przestrzeń 
zdegradowana 

Przypust 15,79% 2,63% 85,00% NIE 
WYSTĘPUJE Średnia dla gminy 14,70% 10,05% 68,35% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazanych danych. 

 

Sierzchowo 
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Tabela 14. Wskaźniki dotyczące występowania zjawisk kryzysowych w sołectwie Sierzchowo 

Sołectwo 

Odsetek dzieci 
zamieszkujących dany 
obszar w wieku 3-5 lat, 
objętych wychowaniem 

przedszkolnym 

Miejscowość należy 
do rejonu obsługi 

szkoły podstawowej 
lub gimnazjum o 
niskim poziomie 

kształcenia 

Udział gospodarstw domowych 
użytkujących tradycyjne piece na 
paliwa stałe, będące źródłem tzw. 
niskiej emisji gazów spalinowych 

względem ogółu gospodarstw 
domowych danego obszaru 

Przestrzeń 
zdegradowana 

Sierzchowo 7,69% TAK* 82,81% 
WYSTĘPUJE 

Średnia dla gminy 51,48% - 68,35% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazanych danych. 

* Wynik egzaminu gimnazjalnego młodzieży z jednostki podziału Niszczewy I za ostatnie 3 lata (48,86%) jest niższy od 

przeciętnego wyniku w województwie kujawsko-pomorskim (54,44%). 

Siutkowo 

Tabela 15. Wskaźniki dotyczące występowania zjawisk kryzysowych w sołectwie Siutkowo 

Sołectwo 

Udział osób w 
gospodarstwach 

domowych korzystających 
ze środowiskowej pomocy 

społecznej w ludności 
ogółem na danym obszarze 

Odsetek dzieci 
zamieszkujących 
dany obszar w 
wieku 3-5 lat, 

objętych 
wychowaniem 
przedszkolnym 

Udział gospodarstw domowych 
użytkujących tradycyjne piece na 

paliwa stałe, będące źródłem 
tzw. niskiej emisji gazów 

spalinowych względem ogółu 
gospodarstw domowych danego 

obszaru 

Przestrzeń 
zdegradowana 

Siutkowo 3,31% 71,43% 74,19% NIE 
WYSTĘPUJE Średnia dla gminy 10,05% 51,48% 68,35% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazanych danych. 

Stary Zbrachlin 

Tabela 16. Wskaźniki dotyczące występowania zjawisk kryzysowych w sołectwie Stary Zbrachlin 

Sołectwo 

Udział ludności w 
wieku 

poprodukcyjnym 
w ludności ogółem 

na danym 
obszarze 

Udział osób w 
gospodarstwach 

domowych korzystających 
ze środowiskowej pomocy 

społecznej w ludności 
ogółem na danym obszarze 

Udział gospodarstw domowych 
użytkujących tradycyjne piece na 

paliwa stałe, będące źródłem 
tzw. niskiej emisji gazów 

spalinowych względem ogółu 
gospodarstw domowych danego 

obszaru 

Przestrzeń 
zdegradowana 

Stary Zbrachlin 13,56% 15,25% 86,67% NIE 
WYSTĘPUJE Średnia dla gminy 14,70% 10,05% 68,35% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazanych danych. 

Szpitalka 

Tabela 17. Wskaźniki dotyczące występowania zjawisk kryzysowych w sołectwie Szpitalka 

Sołectwo 

Udział osób w 
gospodarstwach 

domowych korzystających 
ze środowiskowej pomocy 

społecznej w ludności 
ogółem na danym obszarze 

Odsetek dzieci 
zamieszkujących 
dany obszar w 
wieku 3-5 lat, 

objętych 
wychowaniem 
przedszkolnym 

Udział gospodarstw domowych 
użytkujących tradycyjne piece na 

paliwa stałe, będące źródłem 
tzw. niskiej emisji gazów 

spalinowych względem ogółu 
gospodarstw domowych danego 

obszaru 

Przestrzeń 
zdegradowana 
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Szpitalka 9,86% 100,00% 80,95% NIE 
WYSTĘPUJE Średnia dla gminy 10,05% 51,48% 68,35% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazanych danych. 

Śliwkowo 

Tabela 18. Wskaźniki dotyczące występowania zjawisk kryzysowych w sołectwie Śliwkowo 

Sołectwo 

Udział osób w 
gospodarstwach 

domowych 
korzystających ze 

środowiskowej pomocy 
społecznej w ludności 

ogółem na danym 
obszarze 

Odsetek dzieci 
zamieszkujących dany 

obszar w wieku 3-5 
lat, objętych 

wychowaniem 
przedszkolnym 

Udział gospodarstw domowych 
użytkujących tradycyjne piece 

na paliwa stałe, będące 
źródłem tzw. niskiej emisji 

gazów spalinowych względem 
ogółu gospodarstw domowych 

danego obszaru 

Przestrzeń 
zdegradowana 

Śliwkowo 9,82% 12,50% 97,14% 
NIE WYSTĘPUJE 

Średnia dla gminy 10,05% 51,48% 68,35% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazanych danych. 

Waganiec I 

Tabela 19. Wskaźniki dotyczące występowania zjawisk kryzysowych w sołectwie Waganiec I 

Sołectwo 

Udział osób w 
gospodarstwach domowych 

korzystających ze 
środowiskowej pomocy 
społecznej w ludności 

ogółem na danym obszarze 

Miejscowość należy 
do rejonu obsługi 

szkoły podstawowej 
lub gimnazjum o 
niskim poziomie 

kształcenia 

Udział gospodarstw domowych 
użytkujących tradycyjne piece na 
paliwa stałe, będące źródłem tzw. 
niskiej emisji gazów spalinowych 

względem ogółu gospodarstw 
domowych danego obszaru 

Przestrzeń 
zdegradowana 

Waganiec I 11,21% TAK* 11,51% 
WYSTĘPUJE 

Średnia dla gminy 10,05% - 68,35% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazanych danych. 

*Wynik egzaminu gimnazjalnego młodzieży z jednostki podziału Waganiec I za ostatnie 3 lata (47,49%) jest niższy od 

przeciętnego wyniku w województwie kujawsko-pomorskim (54,44%). 

Wiktoryn 

Tabela 20. Wskaźniki dotyczące występowania zjawisk kryzysowych w sołectwie Wiktoryn 

Sołectwo 

Udział ludności w 
wieku 

poprodukcyjnym w 
ludności ogółem na 

danym obszarze 

Odsetek dzieci 
zamieszkujących dany obszar 

w wieku 3-5 lat, objętych 
wychowaniem przedszkolnym 

Udział budynków 
podłączonych do sieci 
kanalizacji sanitarnej 

względem ogółu budynków 
danego obszaru 

Przestrzeń 
zdegradowana 

Wiktoryn 10,74% 100,00% 0,00% 
NIE WYSTĘPUJE 

Średnia dla gminy 14,70% 51,48% 36,54% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazanych danych. 

 

Włoszyca 
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Tabela 21. Wskaźniki dotyczące występowania zjawisk kryzysowych w sołectwie Włoszyca 

Sołectwo 

Udział ludności w 
wieku 

poprodukcyjnym w 
ludności ogółem na 

danym obszarze 

Udział dzieci do lat 17, 
na które rodzice 
otrzymują zasiłek 

rodzinny w ogólnej 
liczbie dzieci w tym 

wieku na danym 
obszarze 

Udział gospodarstw domowych 
użytkujących tradycyjne piece na 

paliwa stałe, będące źródłem 
tzw. niskiej emisji gazów 

spalinowych względem ogółu 
gospodarstw domowych danego 

obszaru 

Przestrzeń 
zdegradowana 

Włoszyca 18,59% 25,93% 79,49% 
NIE WYSTĘPUJE 

Średnia dla gminy 14,70% 33,91% 68,35% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazanych danych. 

Wójtówka 

Tabela 22. Wskaźniki dotyczące występowania zjawisk kryzysowych w sołectwie Wójtówka 

Sołectwo 

Udział osób w 
gospodarstwach domowych 

korzystających ze 
środowiskowej pomocy 
społecznej w ludności 

ogółem na danym obszarze 

Miejscowość 
należy do rejonu 

obsługi szkoły 
podstawowej lub 

gimnazjum o 
niskim poziomie 

kształcenia 

Udział gospodarstw domowych 
użytkujących tradycyjne piece na 
paliwa stałe, będące źródłem tzw. 
niskiej emisji gazów spalinowych 

względem ogółu gospodarstw 
domowych danego obszaru 

Przestrzeń 
zdegradowana 

Wójtówka 4,23% TAK* 80,00% 

NIE WYSTĘPUJE Średnia dla 
gminy 

10,05% - 68,35% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazanych danych. 

*Wynik egzaminu gimnazjalnego młodzieży z jednostki podziału Wojtówka za ostatnie 3 lata (47,49%) jest niższy od 

przeciętnego wyniku w województwie kujawsko-pomorskim (54,44%). 

Wólne 

Tabela 23. Wskaźniki dotyczące występowania zjawisk kryzysowych w sołectwie Wólne 

Sołectwo 

Udział osób w 
gospodarstwach 

domowych 
korzystających ze 

środowiskowej 
pomocy społecznej w 
ludności ogółem na 

danym obszarze 

Miejscowość należy do 
rejonu obsługi szkoły 

podstawowej lub 
gimnazjum o niskim 
poziomie kształcenia 

Udział gospodarstw domowych 
użytkujących tradycyjne piece na 

paliwa stałe, będące źródłem 
tzw. niskiej emisji gazów 

spalinowych względem ogółu 
gospodarstw domowych danego 

obszaru 

Przestrzeń 
zdegradowana 

Wólne 12,39% TAK* 90,32% 
WYSTĘPUJE Średnia dla 

gminy 
10,05% - 68,35% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazanych danych. 

*Wynik egzaminu gimnazjalnego młodzieży z jednostki podziału Wólne za ostatnie 3 lata (47,49%) jest niższy od przeciętnego 

wyniku w województwie kujawsko-pomorskim (54,44%). 

 

Zbrachlin 
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Tabela 24. Wskaźniki dotyczące występowania zjawisk kryzysowych w sołectwie Zbrachlin 

Sołectwo 

Udział ludności w wieku 
poprodukcyjnym w 
ludności ogółem na 

danym obszarze 

Udział osób w 
gospodarstwach domowych 

korzystających ze 
środowiskowej pomocy 
społecznej w ludności 

ogółem na danym obszarze 

Udział budynków 
podłączonych do sieci 
kanalizacji sanitarnej 

względem ogółu 
budynków danego 

obszaru 

Przestrzeń 
zdegradowana 

Zbrachlin 16,55% 15,85% 79,31% 

NIE WYSTĘPUJE Średnia dla 
gminy 

14,70% 10,05% 36,54% 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazanych danych. 

 

1.2. Obszar zdegradowany 

Kryterium wyboru obszaru zdegradowanego w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy 

Waganiec na lata 2016-2023 były: 

 2 problemy społeczne mierzone wskaźnikami z listy wskaźników stanu kryzysowego na 

obszarach wiejskich oraz: 

o kryterium reprezentujące przynajmniej jedną z pozostałych sfer, w której 

zdiagnozowano występowanie stanu kryzysowego lub 

o kryterium reprezentujące występowanie przestrzeni zdegradowanej, na terenie 

której zdiagnozowano występowanie stanu kryzysowego.  

 

Z powyższej analizy wskaźnikowej wynika, że do obszarów zdegradowanych na terenie Gminy 

Waganiec zaliczyć należy: 

1. Sołectwo Waganiec I, 

2. Sołectwo Waganiec II, 

3. Sołectwo Sierzchowo, 

4. Sołectwo Wólne. 

Tabela 25. Obszar zdegradowany na terenie gminy 

Obszar Ludność [os.] 
% ludności 

gminy 
Powierzchnia 

[ha] 
% powierzchni 

gminy 

Waganiec II 417 9,07 234,17 4,30% 

Waganiec I 437 9,45 8,45 0,16% 

Sierzchowo 295 6,38 482,32 8,85% 

Wólne 113 2,44 260,07 4,77% 

Obszar 
zdegradowany 

1262 27,28 985,01 18,07% 
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Źródło: opracowanie własne. 

 

1.3. Obszar rewitalizacji 

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i Zasadami programowania 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 obszarem 

rewitalizacji może zostać obszar zdegradowany w całości lub jego część jeśli łącznie nie 

przekracza 20% powierzchni gminy i 30% ludności gminy. Obszar zdegradowany Gminy 

Waganiec przyjmuje wartości mniejsze niż 30% ludności gminy i 20% powierzchni gminu, zatem 

w całości może zostać zakwalifikowany jako obszar rewitalizacji. 

Tabela 26. Obszar rewitalizacji Gminy Waganiec 

Sołectwo Ludność 
% ludności 

gminy 
Powierzchnia 

[ha] 
% powierzchni 

gminy 

Waganiec II 417 9,07 234,17 4,30% 

Waganiec I 437 9,45 8,45 0,16% 

Sierzchowo 295 6,38 482,32 8,85% 

Wólne 113 2,44 260,07 4,77% 

Obszar 
rewitalizacji 

1262 27,28 985,01 18,07% 

GMINA 
WAGANIEC 

4626 100 5451,39 100 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 1. Mapa poglądowa – obszar rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego Gminy Waganiec 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Zgodnie z Zasadami programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się 

o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020, kolejnym etapem wyznaczenia obszaru rewitalizacji jest 

przyjęcie (na podstawie zidentyfikowanych zjawisk kryzysowych) jednego z czterech kierunków 

działań rewitalizacyjnych. Dla Gminy Waganiec przyjęto trzy cele rewitalizacji. 

Sierzchowo 

 
 

Cel rewitalizacji: Rozwój społeczny dzieci i młodzieży w rejonach o niskim poziomie 
kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjalnych 

 
 

1. Miejscowość należy do rejonu obsługi szkoły podstawowej lub gimnazjalnej o niskim 
poziomie kształcenia (wg kryterium szczegółowego) 

2. Lokalny samorząd może wykazać udokumentowane zainteresowanie prowadzeniem 
zajęć aktywizujących (np. przez sektor ngo) 
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Wólne, Waganiec II i Waganiec I  
 
 

Cel rewitalizacji: Zwiększenie partycypacji w życiu społecznym dla społeczności w rejonach o 
wysokim uzależnieniu od świadczeń pomocy społecznej 

 
 

1. Miejscowość wykazuje wyższy od przeciętnej w gminie wskaźnik osób w rodzinach 
korzystających z pomocy społecznej lub miejscowość znajduje się wśród trzech 

miejscowości w gminie o największej bezwzględnej licznie osób objętych sytuacją 
kryzysową. 

2. Lokalny samorząd może wykazać udokumentowane zainteresowanie prowadzeniem 
zajęć aktywizujących (np. przez sektor ngo) 

 

Waganiec I  
 
 

Cel rewitalizacji: Przekształcenie przestrzeni zdegradowanej na cele aktywizacji społecznej 
 
 

1. Występuje przestrzeń zdegradowana, która może być zaadaptowana do celów rozwoju 
społecznego 

2. Na terenie miejscowości i w odległości 1,5 km od zwyczajowo przyjętego centralnego 
punktu miejscowości, liczonej wzdłuż dróg publicznych i publicznych ciągów pieszych i 

pieszo-jezdnych brak publicznej infrastruktury aktywizacji społecznej, chyba że uzasadniona 
i planowana interwe4ncja zakłada utworzenie infrastruktury: 

- komplementarnej wobec już istniejącej lub 
- bezpośrednio rozszerzającej (poprzez adaptację istniejących budynków) możliwości 

lokalowe infrastruktury już istniejącej lub 
- utworzenie infrastruktury należącej do tej samej kategorii oraz umożliwiającej realizację 

zadań/ aktywności tego samego rodzaju, jeśli zapotrzebowanie społeczne przekracza 
możliwości infrastruktury już istniejącej lub 

- utworzenie infrastruktury zastępującej infrastrukturę tego samego rodzaju likwidowaną ze 
względu na stan wyeksploatowania, brak funkcjonalności, niespełnienie warunków 

bezpieczeństwa. 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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